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Нові можливості: 
воїни-учасники АТО, 

члени їхніх родин розпоча-
ли навчання в Інституті 

післядипломної освіти ЧДУ. 

Читайте на 3 стор.
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Конвокація – 2016: 
початок нового життя. 
Випускники ЧДУ імені 

Петра Могили 
отримали дипломи. 

Читайте на 2 стор.

Carpe diem, студенте, 
carpe diem… 

Есеї на тему швидкоплин-
ності життя. Погляд на 

студентське вчора. 

Читайте на 11 стор. 

Тема номеру: екожиття. 

Наш внесок у порятунок 
планети. 

Що ми можемо зробити?

 Читайте на 8-9 стор.
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«Вагант» 

запрошує!
Якщо ви тримаєте цей випуск у 
руках, то вже знаєте: «Вагант» 
набув нового обличчя. Думає-
мо, що і зміст його став іншим. 
Хочемо, щоб він став ще й ко-
рисним, популярним та цікавим. 
Словом, газетою, яку ви будете 
чекати і читати. І ось тут нам без 
вас – ніяк. Наша редакційна ко-
легія не може знати все, що від-
бувається, або про все, що вам 
болить. Ви можете нам допомо- 
гти зорієнтуватися. Ви можете 
разом із нами готувати наступ-
ний номер. Як це зробити? – 
Просто. Приходьте, дописуйте, 
діліться інформацією, читайте. 
Час наших зустрічей щовівторка 
і щочетверга об 11:50 на кафедрі 
журналістики (11-215). Наші ко-
ординати – на останній сторінці. 
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Катерина Сільман

Заради цієї хвилини – роки навчан-
ня, години у бібліотеках, безсон-
ні ночі напередодні сесії, іспити, 
бали, хвилювання! Заради цієї хви-
лини студенти долають непростий 
шлях до таїн професії, опановують 
спеціальні знання і вміння. Зара-
ди цієї хвилини вони приходять до 
університету і живуть тут великою, 
завзятою, різнобарвною родиною. 
І нарешті – все це позаду. Конвока-
ція – підсумок і результат усіх цих 
непростих років. Студенти стають 
професіоналами, отримують дипло-
ми про освіту. Вже завтра розпочи-
нається зовсім інше життя. З іншим 
рівнем відповідальності. З іншим 
рівнем зайнятості. З іншим рівнем 
життя взагалі. А сьогодні тривають 
останні хвилини в ролі студентів, 
коли весь світ – під ногами. Спеціалі-
сти та магістри усіх спеціальностей 
отримали довгоочікувані дипломи. 

Урочиста конвокація відбулася 3 
березня в актовій залі університету. Із 

привітальним словом до випускників 
звернувся ректор ЧДУ ім. Петра Мо-
гили Леонід Клименко. Леонід Пав-
лович побажав кожному випускни-
кові стати справжнім професіоналом 
та збудувати успішну кар’єру. Універ-
ситет, зі свого боку, зробив усе мож-
ливе для цього – дав хорошу освіту.

На святі також був присутній мер 
Миколаєва, випускник ЧДУ ім. Пе-
тра Могили Олександр Сєнкевич 
Він згадав своє навчання у стінах 
alma-mater та привітав випускників 
із завершенням навчання. Мер 
міста вручив дипломи вихованцям 
Інституту державного управління 
та зазначив, що випускники ЧДУ 
ім. Петра Могили – це майбутнє не 
тільки Миколаєва, а і всієї України.

Своїх студентів також привітали 
директори інститутів та декани фа-
культетів. Долучився до свята куль-
турно-мистецький центр ЧДУ ім. Пе-
тра Могили. Приємним сюрпризом 
для гостей свята стало виконання 
квартетом центру українських народ-
них пісень у сучасному аранжуванні.
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 Конвокація – 2016
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Валерія Лісянська
студентка спеціальності 

«журналістика» 

• У лютому – розпочала свою ро-
боту Журналістська майстерня «Ink.
come». Зустріч любителів журналі-
стики відбулася в Інституті філології. 
Для всіх охочих спробувати себе в 
журналістиці повідомляємо: зустрічі 
членів «Ink.come» відбуваються 
щоп’ятниці  о 16:00 в аудиторії 11-210.
• 23 лютого – у ПК «Молодіжний» 
відбувся конкурс «Студент року – 
2015». Двійко дівчат із «Могилянки»  
здобули перемогу: Катерина Янчук 
– у номінації «студент-волонтер» та 
Оксана Новікова стала кращим «сту-
дентом-медійником».                     
• 24 лютого – у Психологічному 
клубі ЧДУ ім. Петра Могили  (ауди-
торія 4-107) відбувся семінар-дис-
кусія на тему: «Сучасні залежності: 
соцмережі та комп’ютерні ігри». 
Учасники мали змогу віднайти «зо-
лоту середину» щодо розумного ко-
ристування мережею Інтернет.
• 24 лютого – ЧДУ ім. Петра Могили 
відвідала делегація Вищої школи ме-

неджменту охорони праці в Катові-
цах. Відбулася зустріч зі студентами, 
яким розказали про можливість от-
римати вищу освіту в Польщі за про-
грамою обміну.
• 25 лютого – в актовій залі відбув-
ся конкурс «Міс Могилянка – 2016». 
Переможницею стала студентка 
спеціальності «фізична реабіліта-
ція» Ася Яцюк, яка здивувала та, 
водночас, зачарувала публіку своїми 
виступами. 
• 26 лютого – стартувала реєстра-
ція команд у Діловій грі «Business 
opportunities». Етапи гри: І. Реєстра-
ція команд – до 5 березня; ІІ. Підго-
товка презентацій – до 20 березня; ІІІ. 
Півфінали між факультетами – з 21 по 
25 березня; IV. Фінал у «День кар’єри 
ЧДУ ім. Петра Могили» – 31 березня.
• 2 березня – Психологічний клуб 
ЧДУ провів тренінг з подолан-
ня конфліктів. Учасників навчили 
об’єктивно реагувати на словесні 
перипетії, зберігаючи при цьому 
спокій та не загострюючи сварку.
• 3 березня – Галерея мистецтв 
напередодні жіночого свята пре-
зентувала роботи миколаївської 

художниці Серафими Сенкевич 
під назвою «Знову весна». Захід 
відвідав племінник Серафими Фе-
дорівни, миколаївський міський го-
лова Олександр Сєнкевич із дружи-
ною Катериною та донькою Марією.
• 3 березня – на урочистій кон-
вокації спеціалісти та магістри усіх 
спеціальностей отримали довго-
очікувані дипломи. З побажаннями 
здобути високий професіоналізм до 
випускників звернулися ректор ЧДУ 
ім. Петра Могили Леонід Клименко 
та мер міста Олександр Сєнкевич. 
• 4 березня – в актовій залі універ-
ситету відбувся святковий концерт. 
Культурно-мистецький центр ЧДУ 
ім. Петра Могили привітав усіх жі-
нок із Міжнародним жіночим днем.
• 9 березня – у Психологічному 
клубі ЧДУ відбулася дискусія на вічну 
тему «Батьки та діти». Присутні от-
римали цінні поради щодо уникнен-
ня можливих конфліктів. 
• 10 березня – відбувся конкурс 
читців «Звучить Кобзареве слово»,  
де охочі мали нагоду продекламува-
ти улюблені поезії Тараса Шевченка.

Початок нового 
семестру і 

нового життя
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Катерина Сільман

Час ставить нам нові виклики. І ми ще 
не збагнули всіх проблем, які в наше 
життя принесла війна. Утім одна із 
них окреслена вже чітко: військові 
та їхні родини мають повертатися до 
нормального життя. Чому ми стави-
мо питання саме так? Тому що ані 
самі військові, ані їхні рідні не були го-
тові до тих випробувань, які сталися. 
Соціально-психологічна адаптація, в 
тому числі психологічна реабілітація 
цих людей, стали актуальними. Це 
має допомогти військовослужбов-
цям і звільненим у запас подолати 
негативні наслідки служби, віднови-
ти психічну рівновагу, сформувати 
свої подальші життєві перспективи. 
Важливою є і власна мотивація до 
повернення в активне життя, до ін-
теграції у громадянське суспільство.  

 ЧДУ ім. Петра Могили поставив 
собі мету: допомогти нашим захис-
никам повернутися до активного і 
змістовного життя. Виш приєднався 
до проекту «Україна – Норвегія». 
В його рамках у лютому розпочав-
ся весняний семестр, під час якого 
здійснюватиметься професійна пе-
репідготовка військовослужбовців 
та членів їхніх сімей. В урочистому 
відкритті семестру взяли участь 

• Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе •
перший заступник Миколаївського 
міського голови Олександр Олефір, 
директор Інституту післядиплом-
ної освіти, кандидат економічних 
наук, доцент Анна Норд, декани і 
викладачі ЧДУ ім. Петра Могили. 

Військовослужбовці  та  чле-
ни їхніх родин  в Інституті після-
дипломної освіти аж до черв-
ня опановуватимуть знання за 
спеціальностями «Практичний 
Веб-дизайн: проектування, ство-
рення та супроводження Веб-вузла» 
та «Підприємництво в сфері фізич-
ної реабілітації та фітнесу». За сту-
дентські лави сіли близько 60 осіб. 

Загалом проект «Україна - Норве-
гія» складається з декількох частин і 
виконується в Україні за сприянням 
Міжнародного фонду соціальної 
адаптації, Міністерства закордон-
них справ Королівства Норвегія та 
міжнародного альянсу універси-
тетів, до якого входять норвезький 
університет Норд та 13 українських 
вищих навчальних закладів. Курато-
ром проекту від Міжнародного фон-
ду соціальної адаптації в Миколаєві 

є благодійна організація «Конверсія 
військових кадрів». Частину про-
фесійної підготовки слухачів проек-
ту здійснює ЧДУ ім. Петра Могили 
за різними спеціальностями. Іншу 
частину проекту із соціально-пси-
хологічної адаптації, психологічної 
реабілітації та працевлаштування в 
ході професійної перепідготовки ви-
конує організація-партнер ЧДУ ім. 
Петра Могили благодійна організа-
ція «Конверсія військових кадрів».

Після завершення навчання 
благодійна організація «Конвер-
сія військових кадрів» протягом 12 
місяців здійснюватиме патронаж 
слухачів проекту з питань працев-
лаштування та правової підтримки.

Вітаємо слухачів із початком про-
фесійної перепідготовки і бажаємо 
творчої наснаги та успіхів у навчанні.

Для більш детальної інфор-
мації щодо співпраці та навчан-
ня військовослужбовців слід 
звертатися за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. 68 Десантників, 10, 
каб. 5-103, тел. (0512) 76 55 59.



В. Сучасник

Фейки, тобто брехня, яку вида-
ють за правду, існували стільки, 
скільки існує світ. Деякі з них за-
кріпилися в історії настільки, що 
зараз сприймаються як факти.

Так, Сальєрі ніколи не труїв Мо-
царта, цій вигадці ми завдячуємо 
Олександру Пушкіну та його тра-
гедії «Моцарт і Сальєрі». Сальєрі був 
найуспішнішим композитором свого 
часу, автором понад сорока п’яти 
опер, учителем Бетховена, Шуберта 
і Ліста, придворним капельмейсте-
ром – у нього не було підстав заздри-
ти Моцарту. Іван Сусанін не заводив 
поляків на смерть до лісу, як про це 
написав Сергій Глінка, історик і пись-
менник. Чоловік на ім’я Іван Сусанін 
справді жив у той час, але факт його 
«політичного екскурсоводства» не 
є доведеним. Ньютон відкрив свій 
закон всесвітнього тяжіння не після 
того, як йому на голову впало яблу-
ко. Цю легенду вигадав Вольтер, 
підхопивши спогад біографа Нью-
тона Уїльяма Стоклі, який 1752 року 
написав про чаювання з Ньютоном 
у вишневому саду, під час якого на-
уковець розмірковував, чому яблу-
ка падають перпендикулярно вниз.

Із появою засобів масової ко-
мунікації неперевірені припущен-
ня, здогадки, плітки, версії, а й ча-
сто навмисно викривлені факти, на 
жаль, стали нагальною проблемою 
й знаряддям брудної пропаганди. 
Женучись за високими рейтингами, 
сенсаціями, великими продажами, 
редакції видань і телекомпаній часто 
не гребують фейковими сюжетами 
й публікаціями. Часом трапляються 
помилки в матеріалах, коли журналі-
сти не перевіряють належним чи-
ном істинність інформації. Інколи ЗМІ 
виконують політичні замовлення.

Навіть найчесніші й найпрестиж-
ніші видання не застраховані від фей-
копровалів. Так, 2003 року видан-
ня «The News York Times» визнало 
діяльність свого відомого журналіста 
Джейсона Блера «найприкрішим 
епізодом у 152-річній історії газети», 
з’ясувавши, що протягом всього часу 
роботи молодий кореспондент (2003 
року йому було 27 років) видавав за 
ексклюзивні «оперативні репортажі 
з місць подій» відвертий плагіат. А 
номінант на Пулітцерівську премію 
Джек Келлі, провідний журналіст га-
зети «USA Today», був пійманий на 
фальшуванні 100 репортажів із 720.

Усі ми щодня стикаємося з за-
грозою бути ошуканими. Водночас 
усі ми маємо право на правдиву 
інформацію. Уміти самостійно пе-
ревіряти істинність того, про що 
говорять і пишуть, − така ж необ-
хідна сучасній людині навичка, як 
керування автомобілем. Знаючи 
алгоритми, ресурси, комп’ютерні 
програми, за допомогою яких мож-
на протестувати медійний продукт, 
ми не залишимо шансів брехні.
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Хлібу та фейків!

Анастасія Разводова,
студентка спеціальності 

«журналістика»

«StopFake.org» – таку назву має про-
ект, який намагається подолати не-
правдивість даних та неперевірену 
інформацію, яка сьогодні так часто 
подається у ЗМІ. Для студентів та 
викладачів Чорноморського дер-
жавного університету ім. Петра Мо-
гили його провели київські журналі-
сти Роман Колгушев та Артем Бабак

Захід поділявся на два блоки. 
Першу лекцію прочитав викладач 
Могилянської  школи журналістики, 
голова з цифрових інновацій ньюз-
руму «Kyiv Post» Роман Колгушев. 
Він розказав, що таке журналістика 
даних і як її використовують світові 
мас-медіа у своїй роботі. Адже в 
сучасному світі ЗМІ саме цифрові 
дані роблять журналістський ма-
теріал більш повним та довершеним. 
Роман навів цікаві приклади, коли 
мова цифр виявилася більш красно-
мовною, ніж будь-який текст. Навів 
приклад вже українського продукту, 
який сам по собі є ілюстрацією до 
цього, – сайт «Тексти.org.ua», на яко-
му існує інтерактивна  гра «Гроші, 

метри, два авта». Зайдіть, поцікав-
теся! Дізнаєтеся чимало забавного. 

Другий блок на тему «Методи та 
інструменти верифікації для елек-
тронних медіа» представив жур-
наліст проекту «StopFake.org» Артем 
Бабак. Він розказав, які саме інстру-
менти використовують учасники 
цього проекту для перевірки інфор-
мації, щоб знайти відповідність між 
повідомленням і дійсністю. Спікер 
пояснив слухачам, що верифікація, 
по суті, є розслідуванням. Для про-
ведення якого існує певний комплекс 
інструментів, таких як Yomapic.com, 
Regex.info для роботи з фото, а також 
Google Earth та Panoramio для вста-
новлення потрібного об’єкта на карті. 
Основною метою інструментів є ви-
явити фейкові новини в різних ЗМІ. 

У тренінгу взяли участь не тіль-
ки студенти різних факультетів, 
але й викладачі університету. Жур-
налісти - автори проекту зробили 
акцент не тільки на тому, як вияв-
ляти різноманітні фейки, але і як ро-
зумно споживати контент сучасних 
ЗМІ. Зважаючи на нашу залежність 
від інформаційного світу, ці знан-
ня і вміння корисні для кожного. 

Достовірна інформація чи фейк? – Ми вас навчимо!
На фото: Роман Колгушев

На фото: Арем Бабак



Замітка про те, як можна стати 
журналістом

Текст – Марія Максимців
Фото – Катерина Сільман

Що ви відчуваєте, коли зай-
маєтеся улюбленою справою? Чи 
є вона чимось на кшталт доле-
носного заняття, яке приносить 
не тільки радість, а й допомагає 
знайти себе, відчути  потік сил 
та енергії творити і створювати? 

Для мене  журналістика пе-
рестала бути чимось романтич-
ним і починає набувати форм 
живого і самостійного організму 
зі своїми примхами і вимогами.  

На підставі цього й виникла ідея 
об’єднати усіх, хто цікавиться жур-
налістикою під одним дахом. Так і 
створилася «майстерня», де кують та 
підковують початківців-журналістів і 
тих, хто дня не може прожити, щоб 
щось не занотувати. Майстерня 
журналістики «Ink.come» передба-
чає зустрічі та семінари з відомими 
журналістами, майстер-класи та 
інтерактивні заняття, які принесуть  
практичні навички та допоможуть 

оминути  деякі  камені спотикан-
ня майбутнім журналістам. А ті, хто 
полюбляють перо, стануть невдовзі 
справжніми майстрами слова. 

Мені дуже хотілося б, щоб учас-
ники не тільки слухали  лекції, а й 
безпосередньо брали участь у різно-
манітних журналістських тренінгах, 
виконували цікаві та нестандартні  
«домашні завдання»  і мали змогу 
відвідувати журналістські студії міста. 

На одній із зустрічей, було під-
креслено, що «журналістика – це 
стиль життя». Так, твої очі пере-
творюються  у лінзи фотоапарата, 
а пальці несамовито барабанять 
марш нової статті і ти вже нічо-
го не чуєш, окрім власного потоку 
думок.  Але здивуєшся, коли тобі 
це сподобається і ти  будеш го-
товий «барабанити» до ранку.

Готовий змінити свій стиль життя? 
– «Майстерня» уже  чекає на тебе!

Журналістська майстер-
ня «Ink.come», Інститут філоло-
гії, 11-210, щоп’ятниці  о 16 годині. 
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На одному із перших занять у Жур-
налістській майстерні «InkCome» її 
учасники отримали домашні завдан-
ня – описати свою дорогу або з дому 
до університету (школи, ліцею тощо), 
або, навпаки, до дому. Ми познайо-
милися із творчим доробком на за-
дану тему  й обрали одне завдання, 
яке здалося нам неймовірно ціка-
вим. Поставтеся поблажливо. Це 
не твір на літературний конкурс. 
Це творча робота. В якій є харак-
тер і настрій! Утім, читайте самі!

*   *   *
Катерина Лемешинська,

учениця економічного ліцею

Встаю я в 6:30, не выспавшись 
ночью.
Иду делать завтрак с усталостью, 
злостью.
Умоюсь, накрашусь, оденусь, обу-
юсь.
Открою я дверь, на руки любуясь.

Забыла перчатки – пришлось воз-
вращаться.
Смотрю я на время – приходиться 
мчаться.
Иду по девятой.  Асфальта ни капли.
И чистою обувь останется вряд ли.

Плачу я при входе, пройду вдоль 
маршрутки.
Тут много людей, стою в промежут-
ке.
По окнам гляжу: налево, направо.
Все серо и скучно, а взгляд мой 
усталый.

Кричу остановку, жмет тормоз 
водитель.
Ступаю я в лужу, какой вдохнови-
тель!  
Прыжок, перелет, недолет, призем-
ленье.
Ничто не способно поднять настро-
енье.

Осталось немного пройти до лицея.
Возможно, мне в голову пришла бы 
идея, 
Но слышу звонок, и тут угадала:
На часах 8:30. Я опоздала! 

*   *   *



Анастасія Разводова, 
студентка спеціальності 

«журналістика»

Нещодавно в нашому універси-
теті взяла старт щорічна ділова 
гра «Business opportunities», мета 
якої  не лише сформувати відчут-
тя відповідальності, а й знайти мо-
тивацію для постійного створення 
і вдосконалення власних проектів. 

Протягом місяця кілька команд 
будуть змагатися між собою, пропо-
нуючи власні стартапи. Вже від усіх 
факультетів ЧДУ представлено по дві 
команди студентів, які активно пра-
цюють над розробкою свого проекту. 
Оцінювати їх будуть не лише пред-
ставники бізнесу, банків та викладачі 

Чи не набридло вам жити в багню-
ці?! Особисто нам  набридло чекати 
змін, прийшов час їх здійснювати!

На базі університету  МИ виріши-
ли створити інтелектуальний центр 
ЧДУ ім. Петра Могили – дискусій-
но-аналітичний клуб.

Теоритична цінність?

Тут кожен активний студент у не-
вимушеній формі зможе обговорити 
найгостріші питання нашого суспіль-
ства і, таким чином, вималювати НАЙ-
ДЕТАЛЬНІШЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
(з політичної, історичної, економіч-
ної, юридичної, екологічної, соціоло-
гічної та дипломатичної точок зору). 

Практична діяльність?

Окрім проведення круглих 
столів наша спільнота займається:

– головним чином: політичною 
соціалізацією населення;

–  лобіюванням інтересів студент-
ської молоді;

– здійсненням якісних метамор-
фоз у галузі екологічної безпеки;

– окультуренням миколаївського 
суспільства та формуванням в нього 
почуття територіального патріотизму.

Загалом, сприянням розвитку 
громадянського суспільства 

Миколаєва.

Як до нас долучитися?

Приходьте щовівторка о 15:30 
до ауд. 4-107 або читайте нас 
у «Вконтакті» за  посиланням:

h t t p s : / / v k . c o m / p o l i t i c a l _
socialization_for_nikohttps://vk.com/
p o l i t i c a l _ s o c i a l i z a t i o n _ f o r _ n i k o

Не чекаймо змін – станьмо ними!

З повагою,
Дискусійно-аналітичний клуб ;)
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Шановне 
панство!

Звісно, кожен хоче 
якнайвигідніше пред-
ставити його перед журі. 

У межах проекту ко-
мандам пропонується 
створити власну тор-
гівельну марку, проду-
мати коло майбутніх 
споживачів, довести, 
що їхній продукт буде не 
тільки цікавим, але і ко-
рисним для суспільства.

Власне гра скла-
дається з декількох ета-
пів. На першому етапі 
команди одного фа-
культету змагатимуться 
між собою. На друго-
му етапі розпочнеться 
«битва» між перемож-
цями. Таким чином бу-
дуть обрані кращі ідеї, 
які «вийдуть» у фінал. 
Команда, яка здобу-
де перемогу, отримає 
приз – 3 тисячі гри-
вень. Цікаво, чи витра-
тить вона їх на справж-
ній запуск стартапу?

ВНЗ, а й успішні випускники нашого універ-
ситету. Також до кожної команди буде «при-
кріплений» власний бізнес-експерт та кура-
тор, які допомагатимуть удосконалити ідею.

Зараз команди вже почали готуватись до 
змагань. Учасники зустрічаються зі своїми екс-
пертами, щоб обговорити подальший план ро-
звитку та розробку презентації свого задуму.



Текст – Лариса Амбарцумян
Фото –  Анастасія Разводова

10 лютого в 16:00 в ЧДУ ім. 
Петра Могили відбулася зу-
стріч на тему «Чи є життя 
після універу». Організато-
рами заходу були Анастасія 
Кривеха і Сніжана Ракчеєва 
– студенти шостого курсу 
факультету політичних наук. 

Захід розпочався з 
виступів гостей-випускників 
ЧДУ. Багато з них заснува-
ли свої організації. Завдан-
ням зустрічі було долучити 
студентів до громадянської 
діяльності. У блоці «Особи-
стий досвід» виступали три 
спікери: глава клубу політич-
ної діагностики «СтрекоZа» 

Лідія Василькова, глава ор-
ганізації «Центр розвитку ту-
ризму та збереження екології 
«Збережи світ» Юлія Болгак, 
член ради МО «JetSet» Ан-
тон Малиновський. Також 
було запрошено начальника 
управління у справах сім’ї, ді-
тей та молоді Миколаївської 
міської ради Олега Соколика, 
який пропонував на громад-
ських засадахдолучитися до 
роботи з ним. Зустріч про-
довжилась дискусією на тему 
політичної освіченості мико-
лаївців, питаннями як покра-
щити місто та проблемами, які 
можуть вирішити студенти. 

Захід завершився обмі-
ном враженнями учасників.

Чи є життя після 
універу

Fulbright Graduate 
Student Program
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Магістерські програми в 
галузі політичних студій 

в Університеті Тарту 
(Естонія) 2016-2017

Університет Тарту оголошує кон-
курс для навчання за наступними 
магістерськими програмами в галузі 
політичних   студій   англійською    мовою:

• Демократія та управління
• Міжнародні відносини  та регіо-

нальні дослідження
• Студії Балтійського Регіону
• Дослідження «ЄС та Росії»
Дедлайн – 15 квітня 2016 року.

Часткові стипендії (які покри-
вають вартість навчання) доступ-
ні для найкращих аплікантів на всі 
програми. Всі апліканти будуть ав-
томатично розглядатися для ви-
ділення стипендій. Більш детальна 
інформація за посиланням: http://
skyt te.ut .ee/en/MA-programmes

Стипендії уряду Франції 

Уряд Франції надає стипендії для 
навчання на магістратурі будь- 
якого напряму, в аспірантурі та 
за магістерською програмою 
COPERNIC. Серед критеріїв відбо-
ру кандидатів – рівень академічної 
підготовки, запропонований якіс-
ний навчальний проект, володіння 
французькою та/або англійською 
мовою залежно від програми. До-
кументи – анкету, резюме, навчаль-
ний проект, мотиваційний лист, 

Магістратура для жур-
налістів у Німеччині

Академія Deutsche Welle пропонує 
стипендії на проходження дворічної 
магістерської програми International 
Media Studies. В рамках навчання 
студенти знайомитимуться не тіль-
ки з теоретичними основами жур-
налістики, а й з медіа-менеджмен-
том, економікою ЗМІ та  принципами 
міжнародного співробітництва. DW 
надає як повні, так і часткові сти-
пендії (до 750 євро щомісяця).

Навчання відбувається двома мо-
вами — англійською та німецькою, 
тому окрім наявності диплому бака-
лара та досвіду роботи в ЗМІ, аплікан-
ти мають добре знати обидві мови. 
Онлайн-заявку слід заповнити до 
кінця березня. Дедлайн – 31 березня.

Детальніше на сайті: http://
w w w.d w.c o m / e n / d w - a k a d e m i e /
m a s t e r s - d e g r e e / s - 1 2 2 7 6

Сторінки міжнародного від-
ділу в соціальних мережах:

• ФБ: 
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100005343972241

• ВК:
http://vk.com/id202820982

переклад виписки оцінок та лист від 
французького навчального закла-
ду – потрібно надіслати на адресу 
bgfselection@gmail.com. Кандидати 
на програму COPERNIC замість ли-
ста від французького університе-
ту мають додати 2 рекомендацій-
них листи. Дедлайн – 15 березня.

Детальніше – на сайті: http://
institutfrancais-ukraine.com/ua/etudier/
bourses/BGF

за посиланням: http://www.fulbright.
org.ua/uk/pages/19/student.html 

Триває прийом заявок на черго-
вий щорічний конкурс за Про-
грамою імені Фулбрайта для 
студентів старших курсів та випуск-
ників вищих навчальних закладів 
Fulbright Graduate Student Program.

Можливостями Fulbright Graduate 
Student Program скористались двісті 
сім українців з широкою географією 
й галузевою приналежністю, які 
успішно опанували різноспрямо-
вані навчальні й наукові програми 
в американських університетах. 
Промовисті враження й відгуки ви-
пускників уміщено у Фулбрайтівсь-
ких Щорічниках та на Fulbright 
Ukraine у Facebook. Наразі двадцять 
один стипендіат студіює другий 
рік магістратури у рамках Fulbright 
Graduate Student Program й дев’ят-
надцять - на першому році навчання.

Програма пропонує мож-
ливість навчання в американсь-
ких університетах від одного до 
двох років на здобуття ступеня 
магістра. Кандидати повинні мати 
щонайменше диплом бакалав-
ра на час призначення стипендії.

Галузі спеціалізації: гу-
манітарні, соціальні, точні, тех-
нічні та природничі дисципліни.

Умови гранту:
• оплата навчання в університеті
• щомісячна стипендія
• медичне страхування
• квиток в обидва боки
Дедлайн – 16 травня 2016 року.
Детально про Програму, перелік 

документів для участі в конкурсі та 
вимоги до їх оформлення, а також 
про перебіг конкурсного відбору



Ася Суворова і Анна Маковійчук, 
студентки спеціальності 

«журналістика»

Усім студентам могилянки відомі 
проблеми, як дістатися нашого ВНЗ. 
До університету їде всього-на-всьо-
го чотири маршрутні таксі – № 2, 40, 
81, 82. Один номер – 2 -  відправ-
ляється з Богоявленська, інші з Со-
ляних (№ 40), Намиву (№ 81) та 13-ї 
лінії (№ 82). До речі, їх не так вже й 
багато, тому кожну потрібно чека-
ти мінімум 10-15 хвилин. Подекуди 
навіть довше. А дочекавшись, не 
факт, що ви зможете в авто втис-
нутися. Зазвичай, коли вони при-
ходять, люди вже вивалюються з 
дверей. Хіба що перейняти досвід 
бабки Шапокляк – їхати на даху. 

Тому один із найпоширеніших 
способів дістатися університе-
ту – це йти пішки з Центрального 
проспекту. На цей маршрут в се-
редньому студент витрачає трохи 
більше десяти хвилин. Це доречна 
можливість остаточно прокинути-
ся,  для деяких, особливо «талано-
витих», – проглянути конспекти на 
ходу або просто послухати музику 
для натхнення на подальший день. 
Дехто ще на проспекті зустрічається 
з друзями, одногрупниками, та вже 
разом вони долають шлях до універу. 

Окрім студентів, піші про-
гулянки до університе-
ту полюбляють і викладачі:
«Дорогою до університету музику 
не слухаю. Вона заважає чути звуки 
ранкового міста – сигнали маршру-
ток, розмови вуличних продавців та 
сміх школярів. У маршрутці зазвичай 
читаю книгу, якщо звісно, не дово-
диться їхати стоячи. А йдучи пішки 
обдумую плани на день. «Встигнути 
все» – моє кредо. Інколи йду і просто 
мрію – про майбутні подорожі, нові 
країни,  цікаві знайомства та незабут-
ні враження», – Катерина, викладач.

Купіть собі 
велосипед!
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Аби підтримувати свій організм 
у тонусі, людина в середньому має 
проходити 10 000 кроків на день.  
Навіть п’ятихвилинна прогулянка 
підвищує рівень гормону радості в 
крові – ендорфіну. Тож, якщо зран-
ку є трохи більше часу, то чому б 
не пройти дві-три зупинки пішки, 
і тоді ваш організм отримає необ-
хідний заряд енергії на цілий день.

Також не менш поширеним се-
ред студентів є велорух. На жаль, 
саме для велосипедистів наше місто 
не розвинуте. На великих дорогах, 
проспектах явно не вистачає вело-
доріжок, які б убезпечили любителів 
роверів від нахабних водіїв. І це го-
ловна причина, чому власники двох-
колісного друга не їздять на ньому 
на навчання, а використовують лише 
для невеликих дистанцій. Хоча, не 
можна не зауважити, що сам на-
вчальний заклад подбав про своїх 
студентів, і біля головного та 10-го 
корпусів облаштовані велопарковки. 

«Спочатку я їздив до універси-
тету  на велосипеді заради економії 
грошей. До того ж різниця в часі була 
невеликою, інколи я міг доїхати на-
віть швидше, ніж маршруткою. Чесно 
кажучи, я не відчував себе занадто

втомленим внаслідок цього, а на-
віть навпаки – бадьорим. Єдина 
проблема: влітку, у спекотну по-
году доводиться брати змінний 
одяг. Тож, поки ми молоді та повні 
енергії, чому не витрачати її з кори-
стю», – Олег, студент другого курсу. 
Користь їзди на велосипеді для лю-
дей складно переоцінити. У сучасно-
му світі дуже гостро сьогодні стоїть 
проблема гіподинамії – якщо брати 
необхідні 8  годин на сон, то решту 
ми в тій чи іншій мірі проводимо в 
сидячому положенні. Під час поїздки 
ви докладаєте чимало зусиль, щоб 
зрушити велосипед із місця, отже, 
навантажуєте все ваше тіло, від ніг 
до голови. Особливо це стосується 
любителів їзди у швидкому темпі. 
Також це позитивно впливає на не-
рвову систему, оскільки ви більше 
концентруєтесь на тому, щоб пра-
вильно їхати і не врізатися в щось, 
а не на повсякденних турботах. 
Ще один важливий факт – поїздки 
на велосипеді зміцнять ваш зір. Усе 
просто: очі будуть частіше дивитися 
вдалину, на всі боки і просто навко-
ло себе. Все це є хорошим наван-
таженням для очей і навіть сприяє 
їхньому розслабленню (оскільки 
очі більше звикли дивитися на від-
далені об’єкти). Невеличкий бонус, 
якщо будете постійно дивитися уда-
лину, то у вас збільшиться кут зору. 
Для людей, що багато читають або 
повинні обробляти багато друкова-
ного матеріалу (а студенти саме є 
такими), це є корисним ще й тому, 
що дозволяє охоплювати більше 
тексту за раз. А про те, що велоси-
педні поїздки відмінно спалюють 
зайві кілограми, накопичені за дов-
гі роки сидіння, нікому говорити не 
треба.  Також велосипед дозволяє 
трохи, але заощадити на проїзді в 
міському транспорті, а особливо, 
якщо ваш університет знаходити-
ся недалеко від будинку. А дорогою 
додому це відмінний спосіб розсла-
битися після напруженого навчання. 
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Сортування 
сміття:

з чого почати?
Анна  Капошко, студентка 

спецільності «екологія й раціональ-
не природокористування»

Давайте спробуємо уявити, що буде 
з нашою планетою через 100 років, 
якщо відходи на звалища надходи-
тимуть із такою ж інтенсивністю, як 
це відбувається зараз. Бо кожна річ 
рано чи пізно стає відходами. В та-
кому разі Земля сама перетвориться 
на одне велике суцільне сміттєзва-
лище. Крім цього, все викинуте та 
не перероблене сміття, батарейка 
чи лампи електронного калювання 
здатні вступати в хімічну реакцію 
та завдавати неймовірної шкоди 
навколишньому середовищу. Роз-
кладаючись, такі відходи отруюють 
ґрунти, а разом із ним і всі росли-
ни, дерева, квіти, що зростають на 
ньому. Дуже прикро, що це відбу-
вається через те, що ХТОСЬ викинув 
тару з-під миючого засобу,  шам-
пуню, або консервну банку тощо. 

Скоротити негативний вплив 
сміття на навколишнє природ-
не середовище можна правиль-
но сортуючи сміття, яке може 
бути використане для пере-
робки або отримання енергії.

Зробити ще один крок на шля-
ху до порятунку довкілля мож-
на використовуючи продукти, які

Олена Чехутська, студентка 
спецільності «екологія й раціональ-

не природокористування»

Сьогодні автотранспорт є части-
ною життя більшості людей. Але 
такий вид транспорту завдає  ве-
личезної шкоди  навколишньому 
середовищу. Чи є альтернатива? 
Звичайно! Це – електромобіль. 

Цікаво, що сто років тому елек-
тромобілі були більш поширені, 
ніж зараз. Адже перше таке авто 
було створене в 1841 році. І тут 
постає питання, чому всі авто-
мобілі досі не є електричними?

Насамперед нагадаємо, елек-
тромобілі рухаються за допомогою 
автономного джерела електрич-
ної енергії. Вони заряджаються на 
спеціальних заправних станціях. 
Також їх можна заряджати в до-
машніх умовах, у звичайній розет-
ці, але це займає набагато біль-
ше часу. В середньому на повній 
зарядці автомобіль може прої-
хати до 150 км. Електромобіль 
працює майже безшумно і не за-
бруднює навколишнє середовище. 

Ще одне порівняння на користь 
електричного засобу пересування. 

Він не так легко займається, тому 
виключена небезпека у випадку аварії 
– боронь Боже – згоріти у ньому... 
З економічної точки зору, тут ніхто 
не наважується давати однозначні 
висновки. В першу чергу, тому що 
електричні автомобілі коштуютьна-
багато дорожче, ніж звичайні. Але 
з іншого боку, електрична енер-
гія коштує дешевше, ніж бензин. І 
електродвигун використовує її ра-
ціонально. Варто пам’ятати, що ваш 
новенький електромобіль не завдає 
шкоди навколишньому середовищу.

У нашому місті, на жаль, такі ав-
томобілі поки не користуються по-
питом. Це може бути зумовлено на-
самперед тим, що Миколаїв не має 
заправних станцій для таких авто. У 
той час коли Херсон може похизу-
ватись аж трьома заправками. У 

планах власників подібних заправ-
них станцій встановити їх у Херсон-
ській області в курортних містах.

Одесса також має декілька елек-
тричних заправних станцій. А не-
щодавно в місті відкрили і перший 
прокат електричних автомобілів. 

У 2013 році були спроби зацікави-
ти миколаївців у використанні елек-
тромобіля. Офіційний дилерський 
центр Mitsubishi Motors організував 
тест-драйв, тобто протягом двох 
тижнів кожен мав змогу випробува-
ти новинку безкоштовно. Після цьо-
го в нашому місті очевидці бачили 
лиш один електричний автомобіль. 

Наразі наше місто обходить 
таке явище як електромобіль, але в 
Україні їх продаж зростає. Загалом 
в нашій країні зараз існує 34 зарядки 
для електричних авто  в 12 регіонах.

можна переробити.  Це дозво-
лить скоротити появу відходів, 
які не розкладаються або мають 
надзвичайно довгий термін роз-
кладання. До останніх належать: 
поліетиленові вироби – 20 років, 
нейлонові вироби – 40 років, шкіряні 
вироби – 50 років, гумова підошва 
– 80 років, консервні банки – 100 
років, вироби зі скла – 1 млн років. 

За кордоном роздільна утиліза-
ція сміття вже давно стала звичною 
справою: спеціальні контейнери з 
відсіками для харчових та токсичних 
відходів, паперу та пластику. Вони 
встановлені по всій країні та й у біль-
шості громадян у себе дома. А у разі 
недотримання правил сортування 
передбачаються штрафи. У нас же 
справи в цій галузі, на жаль, кепські.

Не чекайте, поки хтось інший поч-
не перебирати сміття. Почніть із себе. 
Можна спробувати найпростіше со-
ртування: створити контейнери для 
макулатури, скла, пластику та для 
побутових відходів. Вони займають 
небагато місця – досить буде неве-

ликого куточка. На  початку буде не-
просто. Дуже складно привчити себе 
та всіх членів сім’ї кидати відходи в 
різні ємності. Але з часом ви звик-
нете, а невдовзі постане питання: 
як раніше ви могли робити інакше? 
Дуже добре, що в ЗМІ починають усе 
більше уваги приділяти цій проблемі. 
Це допомагає розбудити таку сві-
домість у все більшої кількості людей.

Дізнайтеся про пункти прийому 
паперу, скла, пластику та небезпеч-
них відходів навколо свого будинку. 
Пройшовши цю стадію, роздільний 
збір вже не здаватиметься таким 
проблематичним і непотрібним.

Після знайомства з правилами 
сортування сміття зверніть увагу 
на те, що використання екологіч-
них підгузків для дітей, використан-
ня електронних квитків, сірників 
замість запальничок, екосумок 
замість пластикових пакетів, а та-
кож оплати комунальних та інших 
рахунків онлайн допоможе зао-
щадити величезну кількість елек-
троенергії і зберегти планету.

Чисте повітря?
– Екоавто
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Віктор    

Бронніков: 

«Жити на 

повну!»

Інтерв’юер – Ольга Радіченко

Бажання жити на повну інколи стає 
вирішальним аспектом  в мрійливій, 
оманливій реальності сьогодення. 
Не задумуючись  над своїм сьогод-
нішнім світосприйняттям, ми втра-
чаємо можливість контролювати 
його завтра. Всього в житті ми мо-
жемо навчитися та надбати, адже 
різнобарвність людських пристра-
стей – незбагненна річ. Із доцен-
том, кандидатом історичних наук 
Віктором Бронніковим ми познай-
омилися минулого року, вивчаючи 
політичну соціологію. Люди з та-
ким почуттям гумору та настільки 
позитивним ставленням до життя 
зустрічаються не дуже часто, осо-
бливо у наш час. Віктор Дмитрович

йде в ногу з технічним прогресом, 
живе в найкращому місті, має гар-
ну сім’ю та займається улюбленою 
справою. Спілкування з розумною, 
освіченою та духовно багатою лю-
диною завжди стає свого роду уро-
ком. Віктор Дмитрович  – віруюча 
людина – впевнений у тому, що ко-
жен повинен дякувати Всевишньому 
за те, що має. Ми поговорили про 
гумор, викладання та … творчість.

Вікторе Дмитровичу, Ви 
завжди усміхнений та жит-
тєрадісний, полюбляєте гумор. 
А чи такий самий  Ви у повсякден-
ному житті? Буває у Вас поганий 
настрій, і як Ви з ним боретеся?

– Іноді і в мене буває поганий на-
стрій, тоді намагаюся відволікатися. 
Читаю, дивлюся кінофільми, теле-

передачі,  йду на ковзанку. Адже в
житті буває і біла і чорна смуга. Але 
думати треба про позитивне. По-
ганий настрій ніколи не треба пе-
реносити на роботу, на студентів, 
і, взагалі, на оточуючих людей.

Розкажіть історію із влас-
ного досвіду, яка загартувала 
Ваш характер і дала поштовх 
до переоцінки цінностей.

– До університету я проходив вій-
ськову службу, у студентські роки 
працював у будівельних загонах на 
Далекому Сході СРСР, потрапляв у 
різні складні ситуації, вчився спів- 
працювати з людьми в колективі. Ще 
у дитинстві найбільше враження на 
мене справив герой книги  Джека

Лондона «Мартін Іден». Згодом 
мене вражали герої Чехова, Тол-
стого, Шекспіра. Коли зараз бу-
ває морально  дуже важко – читаю 
Євангеліє. До віри я прийшов вже в 
солідному віці, десь у 40 років, хотів 
пізнати себе, знайти своє місце 
на землі, зрозуміти,  для чого жи-
веш, що робити, чи правильно  ти 
вчинив. Почав читати Старий і Но-
вий Завіт, адже саме в цих книгах 
незбагненна кількість мудрості... 

Судячи по своїй групі, можу 
одразу сказати, що студент-
ську аудиторію Ви вражаєте 
не тільки викладанням, але й 
смішними історіями, що допо-
магають встановлювати кон-
такт між вами та аудиторією. 
Чи траплялися смішні випадки 
у вас на заняттях, і як часто?

– Бувають. Я вважаю, що на-
вчальний процес повинен подобати-
ся і студентам, і викладачеві. Викла-
дач повинен бути професіоналом, 
знавцем багатьох речей і в той же час 
поважати студента. Викладач має 
вражати не кондовою серйозністю, 
а креативною взаємодією. Гумор 
– своєрідна складова навчального 
процесу, допомагає легше засвою-

вати матеріал та спілкуватися. 

Що Ви найбільше цінуєте у 
своїх студентах? Яким, по-вашо-
му, має бути сучасний студент?

– Чесність. Відкритість.  Кре-
ативність. Працьовитість. Не 
слід брехати, якщо запізнив-
ся на пару. Проспав – скажи як є.

Ви працюєте з колегами, 
маєте можливість спостерігати
за студентськими колектива-
ми, проведіть паралелі. Що Ви 
можете сказати про роботу в 
колективі? Чи вважаєте Ви, що 
сьогодні люди перестали при-
слуховуватися один до одного?

– Колектив  кафедри у нас хоро-
ший, усі професіонали, хоча люди 
дуже різні і за віком, і за уподобан-
нями. Деякі молоді викладачі закін-
чили наш факультет, тобто наші учні 
тепер продовжують справу кафедри. 
Це Роман Чупрін, Ганна Соловйо-
ва, Тетяна Лушагіна, Ганна Бондар, 
Сергій Шкірчак. Я працюю в нашо-
му університеті вже 15 років і вже
весь колектив, колег з інших фа-
культетів  сприймаю, як одну сім’ю.

Розкажіть про свої захоплення, 
хобі.

– Я пишу вірші,  люблю риболов-
лю та футбол, весь час читаю книги – 
паперові або електронні.   Зараз чи-
таю Олівера Стоуна і Пітера Кузніка  
«Нерасказанная история США».

 Дарую вам мій вірш – про лютий 
напередодні весни.

*   *   *
Февраль – погоды  плут и враль,

То вяжет белую вуаль,

А то раздобрится теплом,

Подует колким ветерком,

В  свирель капели он поет,

А вечерами студит лед.

То солнца выронив  кусочки,

Лелеет на деревьях почки.

Под шубкой снега синь шуршит –

Весна по камушкам спешит.
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Юлия Акимова, 
студентка специальности 

«перевод»

Всегда думала, что до этого еще да-
леко, я ведь только поступила, толь-
ко выучила, где находится деканат, 
познала прелести первой сессии, 
первый раз не спала пять дней и 
выучила то, что, казалось бы, невоз-
можно было выучить, за одну ночь… 
А уже четвертый курс. Диплом, кон-
вокация, государственные  экзаме-
ны. Ну и что, скажете вы, есть же еще 
пятый, шестой курсы, это еще не все, 
университет тебя еще подержит. 

А действительно, как вам, пяти-
шестикурсники, живется? Как бы 
сейчас спел солист группы «Океан 
Ельзи»: «А за вікном майже весна», я 
лишь немного исправлю – уже весна. 
Не пугает? И я уверена в том, что вре-
мя тоже сыграло с вами эту странную 

шутку, оно просто улетело, как обыч-
но бывает в таких случаях, совер-
шенно незаметно, быстро, взмахнув 
рукой. А что было все эти пять лет? 

Вот вы, абитуриентами, впервые 
заходите в холл главного корпуса, 
в глаза сразу бросается каменный 
Петро Могила, он небольшого роста, 
это почему-то удивляет, по крайней 
мере меня удивило. А вот вы стоите 
во внутреннем дворике того же глав-
ного корпуса на мероприятии с та-
инственным названием «Посвяще-
ние», и смешанное чувство тревоги 
и радости не покидает вас. Вы вгля-
дываетесь в лица своих одногрупп-
ников, пытаетесь определить, кто 
они, ваши новые коллеги, ваши дру-
зья на ближайшие четыре года. Вот 
и первая сессия и, признайтесь, это 
волнительно и восхитительно в одно 
и то же время. Остальные сессии 
уже не так, но вот эта, первая, она за-
помнится. Первая сессия – это и есть 
ваше настоящее посвящение, вы это 
точно знаете, но никому не скажете. 
Вы будете с таким напускным устав-
шим видом говорить своим дру-
зьям: «Ой, да у меня сейчас сессия, 
и жизнь не в радость», но на самом 
деле вы жутко гордитесь собой, те-
перь вы студенты, у вас есть зачетка, 
на первой странице уже стоят таин-
ственные латинские «A, B, C», пре-
подавательские витиеватые роспи-

си…  Ну а дальше жизнь несется, как 
гоночная машина на «Формуле-1».

Второй курс, взросление, пере-
оценка ценностей, перестановка 
приоритетов, спонтанные поездки 
неизвестно куда, но точно туда, где 
весело, бесконечные репетиции 
бесконечных концертов, торжеству-
ющие сто баллов в зачетке, курсо-
вые-дипломы, череда преподава-
телей, каждого из которых можно 
цитировать. Третий курс, поездки 
за границу, экватор, пьяные и счаст-
ливые одногруппники, миллион и 
одна прочитанная книга, тысяча и 
одна осознанная книга… Четвер-
тый-пятый курсы, мысли о буду-
щем, страшные мысли о будущем, 
восхитительные мысли о будущем. 

Всегда думала, что не нужно 
оборачиваться назад, это ведь так 
непродуктивно. Надо смотреть впе-
ред, все делать для этого «вперед». 
Но иногда так хочется остановить 
время, насладиться им, моментом, 
прочувствовать его еще раз, оку-
нуться в него и не выплывать. Но 
время неумолимо. Так что, carpe 
diem, студент, лови моменты, не 
спеши их подталкивать, останови, 
выдохни и насладись. Насладись 
студенчеством, это действительно 
беззаботное время, но парадокс в 
том, что поймешь ты это только тог-
да, когда студентом уже не будешь. 

 Поїзд мчить, гарчить, спльовую-
чи великими клубками диму. Він не 
звертає уваги на сльози, сумні очі, 
тремтячі руки. Все одно колії та пе-
рону. Провідники і провідниці, немов 
Цербери, стережуть пожирача часу. 

Станція «№ 22»
Коли тобі 22, ти насолоджуєшся 

життям і не озираєшся на годинник. 
Замість секундних стрілок – амбіції, 
замість хвилинних – принципи. Нові 
знайомства та шалені події, заповню-
ють сторінки твого щоденника, яко-
го ніхто, звісно, не перечитує. А ось 
шедевральні картини технології – 
потрапляють на очі фотокартки: фе-
стиваль музики в Будапешті, щасливі 
обличчя норвежців на гірськолижній 
трасі, ти в обіймах друзів-грузинів 

на горі Синай у Єгипті, баварсь-
кі ночі сальси із поляками, а ось, ти 
з мексиканцями ліпиш вареники…

 Щось грюкає і стукає – невдовзі 
Станція «№ 23». Залишається мрія-
ти, щоб вимкнули електроенергію 
і  зупинили час, щоб перечитати усі 
вражаючі події у записнику пам’яті. 
Та не озираючись, мчить твій екс-
прес, і  де й подівся час… То чи на-
стане мить, щоб зупинитися, відчути 
і запам’ятати, якщо кожна хвилина 
на вагу золота? У метушні власних 
думок зупини коллайдер нестрим-
ного потоку часу! Звичайно, бу-
дуть інші вокзали й інші перони, 
а зараз озирнись, обійми, скажи! 

Carpe diem, друже!

Олексенко Олександр,
студент спеціальності

«журналістика»

Скільки пропущених пар, незробле-
них домашніх завдань у вас було? 
Напевно, багацько. І все це через 
лінь. Усі навколо вважають, що лінь 
– це обов’язково щось негативне, 
але це не так. Лінь – це скоріше чес-
нота, дбайливе ставлення до себе 
і невід’ємна частина нашого життя. 

Не тільки зіпсовані студенти підда-
ються їй, вона може стати на шля-
ху навіть завзятих трудоголиків. Не 
варто докоряти собі, якщо щось ро-
бити ліньки. Наприклад, усі знають 
як буває важко встати з ліжка, при-
готувати собі сніданок, зібратися і 
піти в університет. Це не соромно, це 
нормально! В усіх людей таке буває, 
а винятків із цього правила не існує.

Як уявляють лінивих лю-
дей? З банкою пива в одній руці і

Лінь, або найбільша проблема 
сучасних студентів

пачкою чіпсів в іншій за перегля-
дом серіалу. Люди думають, якщо 
ти лінивий, то ти взагалі нічого не 
робиш. Але це не так, лінь може 
бути наслідком втоми. І щоб подо-
лати цю втому, треба просто пе-
ремкнутися на якісь інші справи. 
Якщо ж не робити цього, можна 
залишитись у цьому стані надов-
го, і з нього буде дуже важко вийти.

Але при всіх плюсах ліні, якщо 
людина хоче досягти великих ре-
зультатів, вона змушена змушува-
ти себе робити справу через силу. 
Все впирається у вибір: або люди-
на хоче жити в задоволення, або 
вона наступає на горло власній 
пісні, якщо прагне чогось досягти.

Марія Максимців
студентка спеціальності 

«переклад»

Бувай! Привіт! Почекай! Зупинись! 
– ледь встигає хтось заскочити  на 
сходинку експреса «Одеса-Львів». 
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Столиця, 
древніша 

за Рим 
Лариса Амбарцумян,

студентка спеціальності
«журналістика»

Фото: Катерина СІльман

Вісім років тому мені довелося 
певний час жити на моїй етніч-
ній батьківщині. Рік пролетів дуже 
швидко, але враження залиши-
лися назавжди в моєму серці.

У 2005 році я переїхала до Вір-
менії. Я там навчалася в першому 
класі, ходила на заняття з народ-
них танців вірменських танців. У 
тому віці життя було прекрасне.

Холодна, затята зима і спе-
котне літо. Такі різні погодні умо-
ви, але це не порушує гармонію 
природи. Ви тільки уявіть: брон-
зового кольору пісок, а вдалині 
древні гори, вкриті білим снігом. Я 
могла сидіти годинами і дивитися. 

Це всього лише частина моєї 
маленької Батьківщини. Коли ман-
друєш Єреваном, то можна потону-
ти в його красі і історії. Нові будівлі 
доповнюють старе місто. Опер-
ний театр, Матерадаран – сховище 
древніх рукописів Вірменії, Каскад – 
сходи які ведуть до серця Єревана, 
пам’ятник «Сасунському Давиду» 
- народному герою і багато ін. Вір-
менія – країна красивих краєвидів. 
Наприклад, озеро Севан. Прозора 
вода, чисте гірське повітря – від-
мінна відпустка для всієї родини. У 
тому ж краю розташувався гірський 
перевал, з якого відкривається вид 
на древню Апостольську церкву.  

Кажуть, у цьому чарівному  місці здійснюються 
будь-які мрії. У лісовій частині Вірменії розташований Царкад-
зор, що перекладі з вірменської  означає «кольорова печера». 

Що до Вірменії, варто сюди їхати хоча б заради її національної кух-
ні. Всьому світу відомі  наша толма (голубці з виноградного листя)  

або хашлама (варена картопля з 
м’ясом), хороватц (шашлик),  або 
авелюк (суп з висушеної тра-
ви), або кюфта (фрикадельки).

Вірменські фрукти вбирають в 
себе солодкі промені сонця. А для 
більш зрілого покоління можна 
розповісти про вірменський коньяк. 
Найвідоміша марка вірменсько-
го коньяку це «Арарат» за знаком 
якості 5 зірок. Вірменський коньяк 
не від’ємна частина вірменсько-
го застілля і загалом іміджу карїни!

Вірменія прославилася ювелір-
ною справою. Можна знайти якісні і 
зі смаком створені ювелірні вироби. 
Якщо ви опинилися на відпочинку в 
Вірменії, особливих труднощів по-
дорожувати не буде, так як вірме-
ни завжди знайдуть спільну мову 
з вами. Вірменський народ привіт-
ний і дружелюбний в більшості. 

Як ви побуваєте хоч раз у 
Вірменії, вам неодмінно за-
хочеться повернутися туди. 

На фото: Республіканська площа. Єреван

На фото: Храм бога сонця і чесного слова

Вірменське нагір’я
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Їсти чи 
спілкуватися?

Інга Хоржевська

Нормальна потреба людини – вжи-
вати їжу. Нормальна потреба лю-
дини – спілкуватися. Є місця, де ці 
потреби можна поєднати. Є міс-
ця, призначені для кожної окремо.

Ось просте запитання: для чого 
у виші працює їдальня? Навіть якось 
ніяково ставити таке просте і зро-
зуміле питання. Виявляється, не всім. 

Для початку проста арифметика. 
Не вища математика, арифметика. 
У виші навчається понад чотири з 
половиною тисячі студентів. Пра-
цює понад 700 людей (це і викла-
дачі, і керівництво, і інші працівники). 
Їдальня в головному корпусі роз-
рахована на 200 місць, ще близь-
ко 60 – у буфеті Інституту філології. 
Звісно, далеко не всі користуються 
їдальнею. Але в годину пік – після 12 
– тут буває надто людно. Якщо лю-
дина витрачає на обід, припустимо, 
15 хвилин, то за годину в головному 
корпусі можуть поїсти близько 800 
людей. Це якщо зайняті всі місця. 

Що ж відбувається? Дивимось 
на їдальню. Приблизно 12 година 45 
хвилин. Зайнято майже всі столи. 
Але тільки за третиною з них справді 
обідають. За іншими – спілкуються, 
займаються, граються мобільними 
телефонами і планшетами, інколи 
виходять курити, залишаючи при 
цьому на спинці стільця свій одяг, 
тобто, «зайнято». Це при тому, що 
вже триває третя пара. І більшості зі 
студентів треба бути в аудиторіях, а 
не в їдальні. Водночас певна кількість 
студентів, які мають перерву у нав-
чанні і хочуть поїсти, змушені чекати, 
поки звільніться місце після справж-
нього їдока. Або прилаштовуватись 
на підвіконні. Ось такий обід нашвид-
куруч. Смачно? – Ні. Корисно? – Ні.

Спробуємо не бути упередже-
ними і вислухати іншу сторону. Де, 
мовляв, студентам спілкуватися? – 
Відповідь: у корпусі є лави (на пер-
шому поверсі), широке, пристосо-
ване підвіконня (на другому), поруч 
з університетом є три кафе, парк 
тощо. Навчатися можна із успіхом у 
читальній залі. А тут, в їдальні:  «Вот 
это стул – на нем сидят. Вот это стол 
– за ним едят». Мабуть, надто молоді 
студенти ЧДУ ім. Петра Могили і не 
пам’ятають такого віршика Самуїла 
Маршака про будиночок кицьки.

Любі хлопчики і дівчата, це 
неповага до ваших однокурс-
ників і викладачів – змушува-
ти їх чекати з повним підносом, 
поки ви награєтеся у мобільні! 

Їсти чи не їсти?
Маємо дотриматися справед-

ливості і торкнутися ще однієї про-
блеми, яка дошкуляє користувачам 
студентської їдальні. Останнім ча-

сом поширилося збурення тим, що 
в їдальні продають і серветки, і мі-
шалки, і разовий посуд. Не будемо 
звертатися до бухгалтерії. Просто 
зверніть увагу на те, скільки коштує 
пообідати поруч у кафе із доволі 
демократичними цінами. До речі, 
університет не заробляє на їдальні. 
Навіть навпаки. Але утримує її собі 
у збиток, аби тільки могли студен-
ти нормально харчуватися. Зайдіть, 
наприклад,  у Макдональдс. На-
певне, студенти краще знають його 
ціни. Навіть у найпростішу кав’яр-
ню ув середмісті. Ви зможете з’їсти 
пиріжок і випити склянку чаю за 6 
гривень 95 копійок? Саме стільки в 
студентській їдальні коштує чорний 
чай, разова склянка, серветка, мі-
шалка, один пакетик цукру, пиріжок 
із вишнею. Ви зможете якось дове-
сти продавчині, що маєте свій обід, 
тільки хочете його розігріти на об-
ладнанні кафе?  Ви зможете умо-
вити бармена, що прийшли тільки 
поспілкуватися з друзями в той час, 
коли у нього вишикується черга? Ви 
спробували хоч коли-небудь довіда-
тися в закладі харчування, чому обід 

коштує саме стільки і з чого та ціна 
складається? Відповідь на всі питан-
ня: ні! Так чому ж усе це ви дозволяє-
те собі робити в їдальні свого вишу?

Спірне питання щодо чергуван-
ня у їдальні під час великої перерви, 
аби не утворювалися черги і не за-
ймали місця просто так. Утім, якщо 
студенти поводяться як діти малі, то 
і щодо них можуть бути такі ж дії, як 
до малих і несвідомих. А прихиль-
никам відпочинку в їдальні можна 
порадити звернутися до соціаль-
ноїмережі Вконтакте, до групи 
«Подслушано в Могилянке». Там 
під час обговорення нещодавнього 
конфлікту, що виник у закладі харчу-
вання, чимало студентів висловили 
свою думку. І вона не на користь тих, 
хто полюбляє тут просиджувати го-
динами. Краще висловіть свої дум-
ки щодо облаштування території, 
прилеглої до університету. Чомусь 
здається, якщо у вас виникне ба-
жання її зробити затишною і зручною 
для спілкування, відпочинку, читан-
ня, навчання open air, то ви знай-
дете і підтримку, і допомогу. ІМХО. 
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Закладка
«Історія рідного 

краю: 
Миколаївщина»

Той, хто живе в душах 
та 

породжує дискусії

Ольга Радіченко

Як не дивно, але час від часу саме 
банальні речі, твердження виявля-
ються найбільш правильними. Як, 
наприклад, ось ця: край, де наро-
дився, настільки рідний, що завжди 
займатиме частинку моєї душі. Уже 
дорослою усвідомила, що треба  
берегти та захищати її стоптані бо-
сими ніжками дитинства стежин-
ки, грайливу річку, що ховається 
поблизу зеленого городу сусіда. 
Але жити і не знати свого минулого 
не можливо. Такої ж думки дотри-
мується авторський колектив книги 
«Історія рідного краю: Миколаївщи-
на», яку презентували нещодав-
но у Миколаївській міській бібліо-
теці імені М. Л. Кропивницького.

Інтер’єр бібліотеки  гармонійно 
доповнив зміст книги. На стіні розмі-
стився величний прапор української 
землі, на якому гордо виблискували 
герб і прапор нашої Миколаївщини. 

Презентували книгу народний 
депутат України Тарас Кремінь та 
директор Інституту історії і права 
Микола Шитюк. Авторський колек-
тив, склад якого налічує 35 осіб, ві-
домі у своїй галузі вчені, історики та 
археологи. Цікавим є той факт, що 
зміст книги, яка налічує 628 сторі-
нок, охоплює часи від кам’яного віку 
і аж до 2015 року включно. На основі 
архівних документів та матеріалів 
показано, як з давніх маленьких по-
селень  розрослося цивілізоване 
місто. Крім історичних подій, знай-
шлося місце і для таких тем, як жит-
тя національних меншин, культура 
краю, його визначні постаті тощо. 

 Навчальний посібник «Історія рід-
ного краю: Миколаївщина» вийшов 
накладом в 1000 примірників у ви-
давництві «Іліон». Він адресований 
учням шкіл, студентам, вчителям, 
викладачам та всім небайдужим до 
історії рідної землі. Ознайомитися з 
посібником можна буде в бібліотеках 
нашого міста, а згодом його отрима-
ють всі школи міста, районів та сел.  

Книга «Історія рідного краю: Ми-
колаївщина» несе в собі пам’ять 
про історію свого коріння, адже 
звідусіль подумки повертаєшся 
додому, а чистота думки перетво-
рюється на окрасу нашого краю та 
буйне цвітіння вишневих садочків!

Анна Чулкова,
студентка спеціальності 

«журналістика»
Фото: Катерина Сільман

Ідентифікація українців як нації сьо-
годні залежить від того, наскільки ми 
пам’ятаємо та шануємо свою історію. 
Особливо це стосується молоді,якій 
доводиться жити у часи нелегких со-
ціальних змін і переламів.  Пам’ятати 
та нести пам’ять про тих, хто зали-
шив величезній слід в історії та впли-
вав на неї, – невід’ємний обов’язок 
кожного свідомого громадянина.

Одною із важливих постатей 
історії української літератури є Тарас 
Григорович Шевченко. У своїх творах 
він висловлював любов до України та 
сподівання на те, що вона стане віль-
ною від кріпацтва. Втім навіть у най-
сміливіших своїх мріях поет не міг 
припустити, що ми про це будемо 
говорити ще на початку 21 століття. 

У час сучасного національно-
го відродження поезії Шевченка 
є дуже актуальними, адже саме 
зараз український народ пережи-
ває період становлення та виходу 
з-під імперського впливу і полону. 

Звісно, не забули про річницю 
Шевченка і в ЧДУ ім. Петра Моги-
ли. 10 березня в Інституті філології 
університету відбувся конкурс чит-
ців «Звучить Кобзареве Слово». 
Ініціаторами літературної зустрічі 
стали викладачі кафедри українсь-
кої філології Тетяна Шестопалова та 
Владлена Руссова. На творчий захід 
завітав і відомий миколаївський про-
світянин, актор Микола Євтушенко. 

В результаті чесного та неза-
лежного голосування, І місце по-

сіла Галина Харламова (142 група), 
ІІ – Регіна Тарасенко (146 група), ІІІ 
– Валерія Курченко (246 група). Дів-
чата продемонстрували чуттєвість 
та емоційність, точно передали по-
чуття, які поет заклав у своїх віршах.

Наступного дня, 11 березня, на 
честь 202 річниці з дня народження 
Кобзаря, відбувся студентський круг-
лий стіл «Універсалізм Тараса Шев-
ченка». Організатором цього заходу 
стала професор кафедри української 
філології та керівник Центру україн-
ських студій Тетяна Шестопалова. 

Учасники круглого столу ді-
лилися думками про роль Шев-
ченка в сучасності, висловлю-
вали власні думки про те, чим 
є Шевченко для кожного з нас.

Основні питання дискусій зосе-
реджувалися навколо національних 
поглядів Шевченка, його авангар-
дистських, модерністських та пост-
модерністських образів, визначення 
ролі Шевченка в Революції Гідності 
та націотворчих процесах в країні. 

Під час дискусії кожен сту-
дент мав змогу висловити влас-
ну думку щодо постаті Кобза-
ря. Викладачі підтримували їх 
думки історичними фактами та влас-
ними науковими дослідженнями.

Тарас Шевченко – насправді до-
волі суперечлива постать української 
культури. Для когось він є геніальним 
митцем, а для когось – нездарою та 
марнотратом. Але абсолютно ко-
жен погодиться, що він став важли-
вим образом і символом  української 
історії та українського визвольно-
го руху. Його вірші вселяли в душі 
віру в перемогу та вільну Україні.
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9 квітня, 19:00
«Натягнута тятива»

Рік випуску: 2005
Країна: Південна Корея, Японія
Жанр: драма, мелодрама.
Режисер: Кім Кі Дук

В морі на баржі живуть 60-річний 
чоловік і 16-річна дівчина, яку він взяв 
на виховання ще дитиною. Вона має 
таємничий дар передбачати долю. 
Чоловік піклується про дівчину: одя-
гає, купає, годує. Він неймовірно у 
неї закоханий і впевнений, що почут-
тя взаємне. До весілля залишилося 
кілька місяців. Поява на баржі мо-
лодого чоловіка, в якого закохуєть-
ся дівчина, руйнує життя героїв…

16 квітня
«Калєучє. Заклик моря»

Рік випуску: 2012
Країна: Чилі
Жанр: жах, фентезі, драма
Режисер: Хорхе Ольгін

   Ізабель – морська дослідниця ла-
тинського походження працює в 
Сполучених Штатах. Серйозне за-
хворювання примушує її покинути 
роботу. В метою оздоровлення вона 
вирушає на острів Чилое, що на півд-
ні Чилі. Коли вона вивчає історію своїх 
предків, дізнається про існування 
дивної легенди про корабель-привід 
під назвою Калєучє. Він згубно впли-
ває на життя місцевих жителів…

•  Art простір •  Art простір • Art простір • Art простір • Art простір • Art простір •

Музика крізь 
віки

ВеронікаПономаренко

Камерний оркестр «ARS-NOVA»  
під керівництвом диригента Ок-
сани Мадараш радо привітали 
миколаївці. Концерт «Вогняна 
феєрія пристрасті» відбувся у 
приміщені Лютеранської церк-
ви Христа Спасителя. Програма 
складалася з музичних шедеврів 
латиноамериканських та іспансь-
ких композиторів Пабло де Сара-
сати, Ісаака Альбеніса, Мануеля  
де Фальї, Франческо Туріні, Ейтора 
Вілла-Лобоса, Астора П’яццолли. 

Оксана Мадараш – дири-
гент-постановник і хормейстер-по-
становник Київського театру опе-
рети, заслужена артистка Україн, 
наша землячка. Її мати родом з 
Миколаєва. Оксана Степанівна 
закінчила диригентсько-хоровий 
відділ Миколаївського державного 
музичного училища. Має два ди-
пломи з відзнакою Київської дер-

(клас професора В. Петриченка) 
та оперно-симфонічного дириген-
та (клас професора  Є. Дущенка).

Миколаївська обласна філар-
монія продовжує цикл весняних 
концертів. Практично кожної неділі 
ви можете долучатися до магіч-
ного світу музики. Недаремно ка-
жуть: «Музика – друге почуття після 
кохання», тож відчуваймо разом.

Легендарні  українські «Scorpions»
«Друга ріка» продовжує свій тур по 
Україні після шаленого і надзвичай-
но вдалого концерту у Миколаєві. 
Цьогоріч група відзначає 20 років 
з дня заснування, і 4 березня 2016 
року вперше вони виступили з соль-
ним концертом у місті корабелів. 

Концерт-хол «Юність» радо 
привітав талановитих хлопців. 
Соліст Валерій Харчишин – завжди 
енергійний та позитивний – просто 
«порвав» зал. Глядачі стрибали й 
танцювали, співали і підспівували, 

наповнюючись драйвом та шквалом 
емоцій. Музиканти грали добрих дві 
години, а потім залюбки вийшли на 
біс, щоб подарувати миколаївцям 
ще декілька відомих пісень. Прозву-
чало навіть соло на трубі від Хар-
чишина. Музиканти були приємно 
здивовані активністю миколаївців. 
Саме таким має бути справжній 
рок-концерт. Це – насолода. І ми 
вже з нетерпінням чекаємо наступ-
ного разу і сподіваємось, що він 
буде скоріше, ніж через 20 років.
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Свято франкофонії
Катерина Сільман

Багато років поспіль студенти ЧДУ ім. Петра Могили 
відзначають Міжнародний день франкофонії. Це свято 
пов’язано із заснуванням міжнародної організації спів- 
праці франкомовних країн світу «Франкофонія». Чле-
нами організації є 56 країн, ще 14 держав є спостеріга-
чами. Головним критерієм вступу  до «Франкофонії» є 
рівень володіння населенням французькою мовою, а та-
кож наявність культурних зв’язків із Францією. Україна 
входить до «Франкофонії» як спостерігач із 2008 року.

Викладачі кафедри романо-германської філоло-
гії та студенти, які вивчають французьку мову, ор-
ганізували з нагоди свята урочистий концерт, на 
якому звучали поезія та пісні французькою мовою.

На університетській сцені дебютував і студентський 
франкомовний театр ЧДУ ім. Петра Могили «MDR» (англій-
ською – «lol») зі сценічною адаптацією казки Марселя Еме 
«Задачка».  Із цією виставою студенти беруть участь у ХІІ 
фестивалі франкомовних театрів, який відбудеться 24-26 
березня в Одесі. За право представити свій спектакль на 
фестивалі французької культури в Україні «Французька вес-
на» трупа «MDR» змагатиметься ще з вісьмома командами. 

Завершилося святкування франкофонії концертом 
французького дуету «Douce France» в будинку культури 
«Молодіжний». Виконавці справжнього шансону пора-
дували слухачів французькими піснями 40-70-х років.

Мій захист та 
довіра

Фото: Артем 
Куцолабський

Анна Чулкова,
студентка спеціальності 

«журналістика»

Європейські стандарти вимагають від Украї-
ни багато реформ та нововведень. Одним і пер-
ших та важливих завдань стало забезпечен-
ня безпеки населення. Цьому сприяла реформа  
правоохоронних органів – створення нової поліції. Це 
дійсно сміливий крок, але його результати стали поміт-
ними вже в перші тижні роботи нової патрульної поліції. 

Одним із перших місць, де з’явилися нові підрозділи 
поліції, став Миколаїв. І, щоб своєрідно, творчо підве-
сти підсумки перших місяців її роботи, 16 березня у Ми-
колаївській міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького 
відбулося відкриття фотовиставки «100 днів роботи па-
трульної поліції у Миколаєві». На ній були представлені 
роботи журналістів та фотографів Юлії Бояриної, Андрія 
Новицького, Євгенія Гомонюка, Артема Куцолабського, 

Марини Калини, Романа Шкуренка, Дмитра Маца та Ігоря 
Аргібісова. У такий спосіб вони висловили свої побажання 
новій поліції та поділилися тим, як народилися ці роботи.

На відкриття виставки завітав і її герой - патруль нової 
поліції. Офіцер Роман Шкуренко розповів про ту робо-
ту, яка тривала протягом 100 днів, про переваги та до-
сягнення у правоохоронних органах після їх реформи. 

Загалом на виставці представлено 20 робіт 8 ав-
торів-фотографів. Експозиція поділена на дві частини: 
фотографії з присяги, що відбулася  6 грудня, та робочі 
будні нової поліції.  На світлинах можна побачити різні 
емоції, події, ситуації, умови, в яких працюють офіцери.

Зараз у патрульній поліції Миколаєва є 116 вакантних 
місць, але щоб потрапити до її лав потрібно пройти жор-
сткий відбір, який складається із  інтелектуальних та фі-
зичних завдань.

Після офіційної частини, офіцери відповідали на запи-
тання присутніх.

Створити нову поліцію було сміливим рішен-
ням, але воно було того варте. У людей потроху з’яв-
ляється довіра до правоохоронних органів. Роботи 
у них іще багато, але надія на безпеку у нас тепер є.


